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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.3.2018 B8-0135/2 

Τροπολογία  2 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εκστρατείες για τη διενέργεια 

δημοψηφίσματος, τόσο υπέρ της 

«παραμονής» όσο και υπέρ της 

«αποχώρησης», αναγνώρισαν, 

αποδέχθηκαν και υποστήριξαν ότι μια 

ψήφος υπέρ της αποχώρησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε 

αποχώρηση και από την τελωνειακή 

ένωση και από την ενιαία αγορά·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 B8-0135/3 

Τροπολογία  3 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 

διαπραγματευθεί αμέσως τη συνέχιση 

των αδασμολόγητων εμπορικών 

συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, 

παράλληλα με τις τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Τροπολογία  4 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. απορρίπτει κάθε προσπάθεια της 

Επιτροπής να επιβάλει τη δικαιοδοσία 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο ΗΒ κατά τη διάρκεια μιας 

μεταβατικής περιόδου ή μετά από αυτήν, 

ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή 

αποφάσεων που λαμβάνονται μετά την 

ημερομηνία της αποχώρησης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 B8-0135/5 

Τροπολογία  5 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3β. επαναλαμβάνει ότι, εκτός αν 

συμφωνηθεί διαφορετικά στο πλαίσιο της 

αποχώρησης, δεν υπάρχει νομική 

υποχρέωση για το ΗΒ να προβεί σε μια 

εφάπαξ οικονομική διευθέτηση ή να 

συνεχίσει να καταβάλλει εισφορές μέλους 

στο ΠΔΠ μετά την αποχώρηση, καθώς οι 

συνθήκες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα παύσουν να ισχύουν από την 

ημερομηνία αυτή·  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Τροπολογία  6 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. ζητεί από την Επιτροπή, σε σχέση 

με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, 

να εξετάσει επειγόντως την εφαρμογή της 

απόφασης στην υπόθεση Cassis de Dijon, 

η οποία θα δημιουργήσει έναν πρόσθετο, 

ευέλικτο και παράλληλο δρόμο για 

πραγματικά ελεύθερες εμπορικές 

συναλλαγές, με πραγματικά ελάχιστους, ή 

και μηδενικούς, δασμολογικούς και μη 

δασμολογικούς φραγμούς· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Τροπολογία  7 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  16α. ενθαρρύνει την ΕΕ των 27 να 

προτείνει μια προσέγγιση αμοιβαιότητας 

για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ 

και του ΗΒ, εν γένει αλλά και σε ό,τι 

αφορά τις ασφαλίσεις και τις 

αντασφαλίσεις, τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, τη μεταποίηση και τα 

φάρμακα, που θα βασίζεται στην 

αμοιβαία αναγνώριση προτύπων και 

ρυθμιστικών αρχών, όπως εκείνων που 

συμφωνήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο 

της διμερούς συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ 

σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας 

όσον αφορά την ασφάλιση και την 

αντασφάλιση· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Τροπολογία  8 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  20α. επισημαίνει τη σημαντική 

ιστορική αλλά και τρέχουσα συμβολή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ειρήνη, την 

ασφάλεια και την ευημερία της 

ευρωπαϊκής ηπείρου· αναγνωρίζει ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

μέλλον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μέσω του ΝΑΤΟ και μέσω διμερών 

εταιρικών σχέσεων·  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Τροπολογία  9 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. τονίζει ότι μια τέτοια εταιρική 

σχέση θα μπορούσε να καθιερωθεί 

δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου 

συμμετοχής, η οποία διέπει τον ρόλο των 

τρίτων χωρών, ώστε να καταστεί δυνατή 

η συμμετοχή του ΗΒ σε μη στρατιωτικές 

και στρατιωτικές αποστολές (χωρίς να 
έχει ηγετικό ρόλο το ΗΒ) και επιχειρήσεις 

της ΕΕ, σε προγράμματα και έργα, στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, στην 

εκπαίδευση και ανταλλαγή στρατιωτικού 

προσωπικού και στη συνεργασία ως προς 

την πολιτική εξοπλισμών, 

περιλαμβανομένων έργων που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· 

υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή αυτή θα 

πρέπει να πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη και δυνάμει των σχετικών 

ενωσιακών θέσεων, αποφάσεων και 

νομοθετικών πράξεων, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τις προμήθειες και 

μεταφορές στον τομέα της άμυνας· 

επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία αυτή 

εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση 

με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο και τα θεμελιώδη ενωσιακά 

δικαιώματα· 

22. απορρίπτει την υπογραφή κάθε 

συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής που 

δεσμεύει νομικά το Ηνωμένο Βασίλειο 

στη μελλοντική εξωτερική ή αμυντική 

πολιτική της ΕΕ· απορρίπτει ρητά τυχόν 

μελλοντικές χρηματοδοτικές συνεισφορές 

ή τη συμμετοχή σε δραστηριότητες για 

τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα 
έχει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας λήψης 

πολιτικών αποφάσεων, σε έργα που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και 

σε μάχιμες μονάδες της ΕΕ· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Τροπολογία  10 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  32α. αποδοκιμάζει και απορρίπτει την 

πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

σύμφωνα με την οποία ότι μια μελλοντική 

συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το 

Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να προβλέπει 

τη διατήρηση της πρόσβασης των 

σκαφών της ΕΕ στα ύδατα του 

Ηνωμένου Βασιλείου· καλεί την ΕΕ των 

27 να τηρεί το διεθνές δίκαιο (UNCLOS) 

όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της 

αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των 

200 ναυτικών μιλίων από το ΗΒ μετά το 

Brexit· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Τροπολογία  11 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  51α. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για 

το γεγονός ότι η κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου θα δεσμεύεται από 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, που θα 

εγκρίνονται από θεσμικά όργανα στα 

οποία δεν εκπροσωπείται, κατά τη 

διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· 

αποδέχεται, συνεπώς, ότι το Κοινοβούλιο 

του ΗΒ πρέπει να έχει το δικαίωμα να 

απορρίπτει την εφαρμογή, στο ΗΒ, της 

νομοθεσίας που θεσπίζει η ΕΕ κατά τη 

μεταβατική περίοδο ή μετά από αυτήν· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Τροπολογία  12 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  52α. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 

σεβαστεί το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος που διεξήχθη στο ΗΒ, 

μη παρακωλύοντας την πρόθεση της 

κυβέρνησης του ΗΒ να τιμήσει τις 

εντολές που της έδωσαν οι πολίτες στο 

δημοψήφισμα να τερματίσει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των ανθρώπων κατά την 

ημερομηνία της αποχώρησης· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Τροπολογία  13 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  55 α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για την προσπάθεια της Επιτροπής να 

διαιρέσει το Ηνωμένο Βασίλειο της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 

Ιρλανδίας, διατηρώντας την τελευταία 

μόνιμα στην τελωνειακή ένωση μετά την 

ημερομηνία αποχώρησης·  

Or. en 

 

 


